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maandag 16 mei 2022           

 

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...  
 

Vandaag 
 

“Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5:7, HSV) 
 
Waarover maak jij je vaak zorgen? Waar zie je vandaag tegenop? Misschien zijn het kleine 
dingen. Misschien heb je wel grote zorgen, zoals de gezondheid van jou of je naasten. In zijn 
eerste brief roept Petrus op om niet met onze zorgen te blijven rondlopen. Hij zegt: “Werp al 
uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” Probeer je dat eens voor te stellen. Dat je je 
zorgen van vandaag oppakt en ze als het ware naar God toe werpt. Hij vangt ze op en zegt: 
“Ik zal ze voor je dragen. Ik zorg ook vandaag voor je.” En dat elke dag weer. Wat zou dat 
doen met je bezorgdheid? Het is misschien gemakkelijker gezegd dan gedaan, maar toch… 
 
Deze maand is het drie jaar geleden dat zangeres Kinga Bán overleed. Op 6 mei zou ze 40 jaar 
zijn geworden. De laatste jaren van haar leven was ze ongeneeslijk ziek en moest ze leren 
omgaan met zorgen over de toekomst van haar en van haar gezin. Veel van haar liederen 
hielpen daarbij. Niet alleen haarzelf maar ook heel veel andere mensen. Het lied ‘Vandaag’ is 
daar een mooi voorbeeld van. In een interview zei ze er destijds dit over: 
“Ik ben ernstig ziek en als ik te veel bezig zou zijn met de toekomst, zou ik gek worden. Ben ik 
er nog wel als mijn kind de groep 8-musical gaat opvoeren? Ga ik mijn dochter nog zien 
trouwen? Als ik daaraan denk, kan ik heel verdrietig worden. Maar ik kies ervoor om op God 
te vertrouwen. Dat is dus echt een bewuste keuze. Die keuze gaat boven hoe ik mezelf voel. 
Ja, ik voel me heel vaak belabberd en verdrietig, maar ik wil niet met die gevoelens mijn 
leven vullen.” 
 
Is dit ook niet wat Petrus bedoelt? Je zorgen in Gods hand leggen is niet altijd gemakkelijk, 
maar je kunt ervoor kiezen om het toch te doen. Het is een geloofskeuze. Vertrouw je erop 
dat Hij jouw last wil dragen en dat Hij voor je wil zorgen? Kinga heeft dat gedaan en daarom 
kon ze deze woorden met heel haar hart zingen: 
Dit is vandaag 
Met z’n vreugde en zijn pijn 
En je hoeft maar één ding te doen 
dat is: er zijn 
 
Gebed 
Heer, vandaag kies ik ervoor om mijn zorgen in Uw handen te geven. Ik vertrouw op U. 
 
 
  

https://debijbel.nl/bijbel/HSV/1PE.5.7


dinsdag 17 mei 2022      
 

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...  
 

Offline 
 

Offline, of voor de ouderen onder ons, even onbereikbaar zijn.  
In een gezin met opgroeiende kinderen is het voor alle gezinsleden een hele uitdaging om de 
afleiding van mobiele telefoon, internet, whatsApp, snapchat en Instagram te weerstaan. 
Tijdens de meivakantie waren we een weekendje weg en hadden we met elkaar afgesproken 
om één telefoonloze dag te hebben. Uiteraard met het nodige tegenstribbelen, maar 
iedereen ging akkoord. Allemaal offline. Ik heb genoten van een hele dag zonder telefoon, 
zonder i-pads, zonder digitale afleiding. Het was heerlijk, maar bovenal gaf het een enorme 
rust en tijd voor elkaar! En achteraf vonden de kinderen het ook helemaal prima.  
 
In aansluiting op de preek van afgelopen zondag werden we niet in beslag genomen door 
onze telefoon, maar hadden we de mogelijkheid gecreëerd om te zoeken naar wat de ander 
bezighoudt en wat God bezighoudt. Deze simpele oefening heeft me eens te meer bepaald 
bij de vraag wat ik het eerste zoek en waaraan ik mijn aandacht geef. Wat zien mijn kinderen 
daarvan? En wat leer ik mijn kinderen op dit gebied?  

Matteüs 6:21 zegt: Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

En verder in vers 24: Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede 
liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet 
God dienen en de mammon. 

De uitleg van deze boodschap is voor mij dat het allerbelangrijkste in het leven voorrang 
heeft. En dat is God zoeken en Jezus volgen. Al het andere is van ondergeschikt belang. Wie 
of wat zet jij op de eerste plaats? Als je het moeilijk vindt om tijd en ruimte te maken voor 
Jezus, kun je ook eens wat anders proberen. Experimenteer er maar op los en behoud het 
goede. Zet je telefoon uit, maak een lange wandeling, ga een stuk fietsen. Eigenlijk maakt het 
niet uit wat je doet, maar experimenteer hiermee en zoek uit wat bij jou past om dichter bij 
God te komen. Daar word je pas echt blij van! 

Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. 

Gebed 
Trouwe Vader in de hemel, U wacht op ons. En als wij U zoeken, laat U zich vinden. Help ons 

iedere dag opnieuw met deze zoektocht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.21
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.24


woensdag 18 mei 2022     
 

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...  
 

Een kwestie van prioriteiten 
 

“Marta, Marta, maak je toch niet altijd zo veel zorgen! Er is maar één ding echt belangrijk: 
dat je luistert naar mijn woorden. Maria heeft dus de goede keuze gemaakt. Mijn woorden 
zullen altijd bij haar blijven.” (Lukas 10:41,42 NBV21) 
 
Van alle kanten komen er impulsen op ons af. We gebruiken onze zintuigen om alle signalen 
waar te nemen, onze hersenen om ze te verwerken en betekenis te geven. We zouden gek 
worden wanneer we op elke impuls direct zouden reageren – we hebben geleerd te 
onderscheiden wat onze aandacht vraagt en wat we kunnen negeren.  
 
Nu wonen wij in een deel van de wereld waar het vrijwel nooit stil en donker is. Voortdurend 
staan wij ‘aan’ met alle onze receptoren. Op dit moment hoor ik het tikken van de klok en het 
klikken van mijn toetsenbord. Ook hoor ik geluid van mijn laptop en van een vliegtuig dat 
vertrokken is naar – wie zal het zeggen – stillere oorden? 
 
In mijn oren hoor ik voortdurend piepgeluiden, dat is een persoonlijke kwaal, maar ik kan dat 
geluid niet ongenoemd laten bij deze opsomming.  
 
Het licht van buiten en het licht van mijn beeldscherm - ik heb het nodig om iets te lezen en 
wat op te kunnen schrijven.  
 
We zijn ons niet voortdurend bewust van alle prikkels, het hoort allemaal bij het normale 
leven. Maar alsof het nog niet voldoende is, voegen we er voortdurend impulsen aan toe. De 
berichten komen onze mobiel binnen, radio en televisie houden ons op de hoogte van het 
laatste nieuws en bieden ons een overdaad aan informatie, afleiding en vermaak. We zouden 
onze zintuigen regelmatig wat vakantie moeten gunnen, weg van al die prikkels en 
aandachttrekkers! 
 
We kennen het verhaal van de zusters Maria en Marta. Marta dacht dat ze wist wat 
belangrijk was: er moest gezorgd worden voor eten en drinken. Haar zus had andere 
prioriteiten en nam plaats aan de voeten van haar Heer. Haar voeding was geestelijk: ze 
dronk de woorden van Jezus aandachtig in. En dat noemt Jezus ‘de goede keuze’.  
 
Dat geeft te denken. Welke signalen roepen ons op om van alles en nog wat te doen? Wat 
moeten wij aan de kant leggen om de stilte te zoeken en de stem van onze Meester te 
kunnen horen? Een kwestie van prioriteiten. 
 
Gebed 
Heer, we willen ruimte zoeken om U te vinden, stilte vinden om U te verstaan. 
 



donderdag 19 mei 2022     
 

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...  
 

Waar gaat ons zoeken naar uit? 
 

“Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor 
zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” (Matteüs 6:34) 
 
Bij eerste lezing van het gedeelte over bezorgdheid denk je misschien: ‘weet Jezus wel waar 
Hij over spreekt?’ Het leven is immers vol van zorgen, groot en klein. Kun je daar zomaar 
overheen stappen? 
Zelf zit ik op dit moment van schrijven van de PddW te wachten op een uitslag van het 
ziekenhuis. Zal het goed zijn of slecht, waar bereid ik me op voor? En zo zullen ook onder 
jullie mensen zijn die kampen met moeilijkheden. Geen zorgen maken? Toch is het goed dit 
Bijbelgedeelte juist dan ter harte te nemen. Want gaat het niet in de Bergrede om ons ‘geluk’, 
denk maar aan de zaligsprekingen. Jezus wil ons het echte geluk aanbieden, ook in 
omstandigheden die lastig of teleurstellend zijn.  
Want ga eens na waar ons zoeken, onze bezorgdheid naartoe gaat. Wat brengt het ons? 
Misschien proberen we een oplossing te bedenken, welke richting gaat het uit? Maar het kan 
ons zo in beslag nemen dat we onrustig worden, niet helder denken. Niet meer bezig zijn met 
wat zich misschien die dag aandient. Jezus bracht de oorzaak van ons zoeken terug naar de 
kern: ‘kleingeloof’, ofwel te weinig vertrouwen op God.  
 

John Stott zegt in zijn commentaar op de Bergrede. ‘We hebben iets nodig om voor te leven, 
iets om zin te geven aan ons bestaan, iets om naar te zoeken, iets waarop we ons hart en 
onze geest kunnen richten.’ Hij noemt dat onze ambitie, misschien zouden we tegenwoordig 
zeggen onze passie. Jezus helpt ons juist om onze ambitie te richten op het juiste, het goede 
leven, niet op dingen die ons leven niet kunnen vullen. Het gedeelte over bezorgdheid 
behandelt Jezus erg uitgebreid. Bij herhaling zegt Hij: “Maak je niet bezorgd.” Het is alsof juist 
Hij weet hoe lastig het voor ons is om ons denken te veranderen. Elders zegt Hij dan ook: 
“Kom tot inkeer (bekering) want het koninkrijk van God is gekomen.”   
Jezus gebruikt diverse illustraties uit de natuur om duidelijk te maken hoe we God aan het 
hart gaan. Als God zorgt voor het ‘kleine’ in de schepping, voor de vogels, de bloemen in het 
veld…hoeveel te meer zal Hij dan voor ons, de mens, zorgen!  
Jezus zegt ook dat het zorgen maken onverstandig is, we kunnen toch geen el aan onze lengte 
toevoegen. We zijn beperkt, hebben ons leven niet in onze macht. Waarom zouden we het 
niet overlaten aan Hem die alle macht in hemel en op aarde heeft?  

 

De prediking van Jezus is ook later door de discipelen overgenomen in hun brieven. Petrus 
schrijft erover in 1 Petrus 5:7 met dezelfde radicaliteit: ‘Werpt al uw zorg op Hem, want Hij 
bekommert zich om u.’ of in de NBV 21: ‘Leg de last van uw zorgen op Hem, want u ligt Hem 
na aan het hart.’ Hij weet wie we zijn: broos èn geneigd om ons zorgen te maken.  

 

Zo is het gedeelte in de Bergrede bedoeld als een uitnodiging voor het goede leven in het 
Koninkrijk. Gelukkig, zalig, we zijn goed op weg als we Hem onze zorgen toevertrouwen en ze 
daar ook laten. 

 

Gebed  
Heer, leer me vertrouwen op uw zorg.  

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.34
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/1PE.5.7


vrijdag 20 mei 2022       

 

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...  
 

Gods oog en de onze 
 

“Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. 
Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf 
verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis! Niemand kan twee heren dienen: hij zal de 
eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere 
verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon. Daarom (!) zeg ik jullie: maak je 
geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat 
je zult aantrekken.” (Matteüs 6:22-25) 

 

Onlangs hoorde ik een vrouw bij het graf van haar vader enorm positief spreken over haar 
vader en de band die ze met hem had. Ze was vol lof over de liefde die hij niet alleen voor 
haar had, maar voor iedereen. Het raakte mij dat je zo kunt zijn dat als mensen aan je denken 
liefde naar boven komt. Ik vroeg me af: zou hij zo geboren zijn? Of word je niet als lief of niet-
lief geboren en groei je erin door omstandigheden en eigen keuzes? Kun je in de loop van de 
tijd veranderen? Ik ga ervanuit van wel, want het zou toch vreemd zijn als we gemiddeld 70, 
80 jaar de tijd krijgen om niet te veranderen… Hoe mooi als de verandering-ten-goede 
uitgroeit tot een volkomen natuurlijk iets van jezelf! Als iets wat bij jou hóórt.  

Toen ik begon aan deze overdenking, dacht ik terug aan de preek van Remy vorige week. Met 
name aan zijn opmerking over aardse en hemelse schatten en onze keuzes daarin. Er is niet 
een lijstje van zo moet het en zo mag het niet, maar we hebben onze eigen verantwoordelijk-
heid. Met de mogelijkheid om in je leven zo te groeien dat God er met welbehagen naar kijkt. 
Zoals Hij bijvoorbeeld tegen satan over Job sprak: “Heb je ook op mijn dienaar Job gelet? 
Zoals hij is er niemand op aarde: hij is rechtschapen en onberispelijk, hij heeft ontzag voor 
God en mijdt het kwaad.” (Job 1:8) Het lijkt mij dat God - in de allerbeste zin van het woord 
en menselijk gesproken - trots is op zo’n mens, zo van: Kijk, mensen, zó bedoel ik het.  

 

God had en heeft er alles voor over om ons voor Hem te laten kiezen als de enige Heer van 
ons leven. Waarom? Omdat het ons als Zijn kinderen tot in de eeuwigheid gelukkig maakt.  
In de tekst waar we vandaag mee begonnen, wijst Jezus zijn leerlingen (en ook ons) op het 
belang van hoe en waarnaar te kijken in ons leven. Kijken we naar de dingen van Zijn Licht of 
wordt onze blik vertroebeld en verduisterd door van alles en nog wat? Van alles kan om de 
voorrang strijden, maar twee heren dienen, dat lukt niet. Het kan niet en hoeft ook niet!  
Gegrond op de belofte van God voor eenieder die gelooft mogen wij in alle omstandigheden  
met vertrouwen vooruit kijken. Met onze ogen kunnen we om ons heen kijken om te zien of 
er wat te doen valt, maar onze geestelijke blik mag daarbij recht vooruit zien naar de hemelse 
gelukzaligheid die ons te wachten staat. Want wij vertrouwen op de Vader en de Zoon die het 
Zelf hebben gezegd en op de Geest die ons in dat vertrouwen bijstaat in het leven van 
alledag. 
 

Laten we bidden.  
Here God, ik wil U dienen als mijn enige Heer. Ik dank U voor uw Woord waarin ik elke dag 
weer opnieuw kan zien dat mijn vertrouwen in U gerechtvaardigd is door uw goedheid en 
grootheid. Dank dat ik bij alles altijd naar Boven mag kijken.  
 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.22-MAT.6.25


zaterdag 21 mei 2022     

 

Afgelopen zondag sprak Wigle Tamboer over Matteüs 6:25-34 (NBV21).  
Titel: Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid...  
 

Niet alleen dit gedeelte maar de hele Bergrede is een aanmoediging en opdracht om God 
werkelijk te vertrouwen als onze Hemelse Vader. Omdat we in Christus het Hoogste Goed 
hebben gevonden en willen leven uit Hem, door Hem en tot Hem (Romeinen 11:36) door 
Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid de eerste plaats te geven opdat Zijn naam worde 
geheiligd, Zijn Koninkrijk kome en Zijn wil geschiede.  
Jezus roept ons op te denken voor Hij ons oproept om te handelen. Hij nodigt ons uit om 
helder en rustig de alternatieven te bekijken die voor ons liggen en zorgvuldig af te wegen.  

 

Willen we schatten verzamelen? Welke van de twee mogelijkheden is de duurzaamste? 

Willen we vrij en doelgericht zijn in onze bewegingen? Hoe moeten onze ogen zijn om dat 
mogelijk te maken?  
Willen we de beste heer dienen? Dan moeten we overwegen welke heer onze toewijding het 
meeste waard is. 

 

Pas als we met ons verstand de houdbaarheid van de twee schatten hebben vergeleken (aan 
bederf onderhevig versus onverwoestbaar), de twee condities van onze ogen hebben 
vergeleken (licht versus duisternis) en de waarde van de twee heren hebben vergeleken (God 
versus Mammon), pas dan zijn we klaar om onze keuze te maken.  
De fundamentele keuze welke van de twee heren we willen dienen, zal onze houding ten 
opzichte van beiden radicaal beïnvloeden.  

 

Het helpt om de rode draad te blijven zien van de hele Bergrede die immers begint met: 
‘Gelukkig zij die zich arm weten voor God: voor hen is het hemelse koninkrijk’ (Matteüs 5:3) 
en die vervolgens een climax vindt in het Onze Vader waar het niet om mij gaat, maar om 
God, onze Vader: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk 
kome; uw wil geschiede. (Matteüs 6:9-10) 

  *** 

Wat sprak jou met name aan in de dienst van zondag?  

 

In de lezing zagen we dat God als Vader weet wat je nodig hebt en Hij jou zoveel meer waard 
vindt dan de vogels en de bloemen waar Hij voor zorgt en Hij ‘dus’ absoluut ook voor jou 
zorgt en zal zorgen. Hoe ga jij met die tekst om in voorkomende omstandigheden?  

 

Zoek eerst Gods koninkrijk en zijn gerechtigheid... Hoe werkt dat uit in jouw leven, hoe 
probeer je daar vorm aan te geven?  
Wat zijn de zaken die je van die keuze kunnen afleiden of afhouden?  

 

Voor meer: zie de Preek door de Week+ van 15 mei 2022 op de website.  
*** 

De dienst van morgen, 22 mei, begint om 10:00 uur. Prediker: Tass Saada.  
Bijbeltekst: Matteüs 5:9 (NBV21), titel: Gelukkig de vredestichters. 
De dienst is ook te zien en mee te beleven via de livestream op www.meerkerk.nl.   

 

GELOVEN BEGINT THUIS 
De Meerkids en de jongeren van X-pact zijn van harte welkom in hun eigen diensten.  
De programma's van de kinderen en jongeren van morgen:  
Meerkids: zie de Weekinfo van 20 mei 
X-pact: Vreemdelingen op aarde, 1 en 2 Petrus 

https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.25-MAT.6.34
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.5.3
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.6.9-MAT.6.10
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/MAT.5.9
https://debijbel.nl/bijbel/NBV21/1PE.1


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Meerkerk 
Als baptistengemeente neemt De Meerkerk de Bijbel als grondslag voor het leven. Zij gelooft 
dat het mooiste cadeau dat de mens ooit ontving, is dat God zélf – in Jezus Christus – naar de 
aarde kwam. Door zijn lijden, sterven en opstanding kunnen wij leven als bevrijde mensen in 
een open relatie met God en met elkaar. 

 

Missie 
We zijn een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door de liefde van Jezus Christus. 
We weten ons geroepen Hem samen te volgen en van Zijn liefde te getuigen.  

 

Activiteiten 
Daarvoor zijn tal van activiteiten ontwikkeld voor alle leeftijden, waaronder de wekelijkse 
samenkomsten op zondagochtend om 10:00 uur.  
Voor wie meer wil weten over het christelijk geloof organiseert De Meerkerk drie keer per 
jaar een Alpha Cursus. Kom je al een tijdje in de gemeente en wil je meer weten over De 
Meerkerk? Volg dan de Beta Cursus, ook die wordt drie maal per jaar gehouden. Voor meer 
informatie over de cursussen en je aanmelden, zie de website.  

 

Correspondentie:  
Postbus 699, 2130 AR Hoofddorp 
IBAN  NL07 ABNA 0456 1173 26 RSIN  802147306 

 

Kerkelijk centrum: 
Bennebroekerweg 515, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 562 65 63  

 

Kantoor:  
Bennebroekerweg 517, 2132 MD Hoofddorp; tel: (023) 563 58 72 

 

U kunt ook corresponderen via e-mail: info@meerkerk.nl   
webadres: www.meerkerk.nl 
 

Preek door de week en PddW+ dagelijks per e-mail ontvangen?  
Via onze website kun je je eenvoudig aanmelden voor deze service. In deze digitale versie kun 
je ook direct doorklikken naar de behandelde bijbelgedeeltes, om deze (uitgebreider) in de 
Bijbel door te lezen.  

 

Of beluisteren via podcast? De Preek door de Week is van maandag tot en met vrijdag ook te 
beluisteren via de podcast. Je vindt ‘m op Spotify, Apple podcast en Google podcast. 


